
För hälso- och sjukvårdspersonal

Resource® Complete är ett näringsmässigt komplett 
berikningspulver, med högt proteininnehåll som an-
vänds för berikning av maträtter eller drycker. Pulvret 
har en neutral smak och påverkar inte matens smak 
eller konsistens. 

Resource® Complete är avsett för kostbehandling av 
patienter med malnutrition eller risk för malnutrition, 
även lämplig vid tex Crohns sjukdom.

ANVÄNDNING
Resource® Complete är ett livsmedel för speciella 
medicinska ändamål. Används på inrådan av läkare 
eller dietist. Lämplig som enda näringskälla. Ej för 
parenteral användning. Ej lämplig för barn under 3 år. 
Rådfråga läkare eller dietist för rätt dosering för barn.

Tillagning:
För att tillreda dryck, lös upp en portion (50 g pulver) 
i vätska. För att berika maträtter, tillsätt Resource® 
Complete till varma eller kalla maträtter (tex soppa, 
purée, yoghurt) och rör om. Matens smak och  
konsistens påverkas inte. 1 portion motsvarar 50 g  
(ca 4 matskedar).

RESOURCE® COMPLETE

Komplett berikning i pulverform

Observera: 
Resource® Complete bör inte blandas ner i  maträtter 
eller drycker med hög syrahalt (t.ex. fruktjuice), 
eftersom syran kan orsaka att proteinet fälls ut. Det 
påverkar emellertid inte upptaget av näringsämnena. 

DOSERING
1–3 portioner per dag eller enligt rekommendation 
från läkare eller dietist vid användning som enda 
näringskälla. 

FÖRVARING 
Förvaras svalt och torrt och används inom 4 veckor 
efter öppnande. Tillredd produkt förvaras övertäckt 
och används inom 4 timmar vid förvaring i rums-
temperatur eller inom 24 timmar vid förvaring i kyl-
skåp. Kasta eventuella rester av uppvärmd produkt.

NÄRINGSFAKTA per portion (50 g) 

Energi 192 kcal  

Fett 9 E% eller 1,9 g 

Kolhydrat 68 E% eller 32,5 g

Protein 23 E% eller 11,3 g

Laktos 3 g

Gluten Glutenfri

ETT NÄRINGSMÄSSIGT 
KOMPLETT  
BERIKNINGSPULVER 

• Högt proteininnehåll

• Neutral smak

• Goda matlagningsegenskaper



Nestlé Health Science
Box 6026, 102 31 Stockholm
www.nestlehealthscience.se

INGREDIENSER
Maltodextrin, mjölkproteiner, skummjölkspulver och 
helmjölkspulver, sackaros, vegetabiliska oljor (raps, 
solros (innehåller mjölk), mineraler (kaliumcitrat, kalium- 
klorid, natriumcitrat, kalciumkarbonat, magnesium- 
karbonat, natriumklorid, järnfosfat, zinksulfat, kalcium-
fosfat, kopparglukonat, mangansulfat, natriummolybdat, 
kaliumjodid, natriumselenit, kromklorid, natriumfluorid), 
glukossirap, emulgeringsmedel (E472b, sojalecitin),  
vitaminer (C, E, pantotensyra, niacin, tiamin, B6,  
riboflavin, A, folsyra, K, biotin, D, B12), antioxidations- 
medel (E304, E306, innehåller sojalecitin), klumpföre- 
byggande medel (E341). Kan innehålla sojaprotein.

Kontrollera alltid informationen på förpackningen  
innan användning.
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BESTÄLLNINGAR 

Produkten kan köpas på apotek eller  
beställas direkt från: 

Nestlé Sverige AB,  
Box 7173, 250 07 Helsingborg 

E-post: order@se.nestle.com 
Telefon: 020-32 35 00 
Webbshop:  
www.nestlehealthscience.se/webbshop  
 
SMAK BEST.NR. 
Neutral 90 04 13

MINSTA BESTÄLLNINGSENHET: 1 x400 g 

NÄRINGSDEKLARATION per 100 g

Energi kcal 386 
   kJ 1637

Fett (9 E%) g 3,8 
– varav mättat g 1,4 
– varav enkelomättat g 1,3 
– varav fleromättat g 0,90 

Kolhydrat (68 E%) g 65 
– varav sockerarter g 18 
– varav laktos g 6,0

Fiber (0 E%)  g 0

Protein (23 E%) g 22,6

MINERALER 
Natrium mg 300  
Kalium mg 720 
Klorid mg 440 
Kalcium mg 500 
Fosfor mg 260 
Magnesium mg 70 
Järn mg 3,5 
Zink mg 3,8 
Koppar mg 0,4  
Mangan mg 0,4 
Fluorid mg 0,04 
Selen µg 24 
Krom µg 12 
Molybden µg 40 
Jod µg 75

VITAMINER  
Vitamin A µg  400  
Vitamin D µg 4,0 
Vitamin E mg 4,0 
Vitamin K µg 45  
Vitamin C mg 45 
Tiamin mg 0,90 
Riboflavin mg 0,90 
Niacin mg/mg NE 2,0/7,0  
Vitamin B6 mg 0,80 
Folsyra µg 75 
Vitamin B12 µg 1,4  
Biotin µg 18 
Pantotensyra mg 3,5

NE: Niacinekvivalent 

Resource® Complete kan  
förskrivas till barn under 16 år  
på livsmedelsanvisning. 


